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ดำแหบ่งบายแพทย์ขำบาญการพิเศษ (ค้าบเวชกรรมฟ้องกัน)

เร่ืองท่ีเสบอให้ประเมิน

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนิบงาบที่ผ่านมา 

เรื่อง โครงการโรงเรียบปลอดเหา

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพี่อพัฒนางาบหรีอปรับปรุงงาบให้มิประสิทธิภาพมากขึ้น 

เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายและสร้างแกนนำใบการกำจัดเหาอย่างยั่งยืน

เสนอโดย

นางพรรณพร ศรีเจริญลํ่าขำ 

ตำแหน่ง บายแพทย์ชำนาญการ (ค้านเวชกรรมฟ้องกัน) 

(ตำแหน่งเลขที่ ศบส. (๑๒)๒)

หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานบริการสุขภาพ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๒ จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ

สำนักอนามัย



ผลงานที่เป็นผลการดำเนินการที่ผ่านมา

๑. ชื่อผลงาน โครงการโรงเรียนปลอดเหา
๒. ระยะเวลาที่ดำเนินการ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ

เหาที่ศีรษะเกิดจาก Pedicuius humonus var. capitis เป็นแมลงมีฃา ๓ คู่ เจริญเติบโตด้วยการดูด 
เลือดจากหนังศีรษะ๑

ลักษณะทางคลินิก

มีอาการคันศีรษะ เด็กที่เป็นเหาจะมีอาการคันศีรษะจนต้องเกาตลอดเวลา บางรายอาจถูกเพื่อนล้อหรือ 
รังเกียจทำให้เกิดผลเลืยด้านจิตใจ เกิดความอับอายจนไม่อยากเข้าสังคม ในผู้ป่วยบางรายอาจคันมากจนนอน 
ไม่หลับซึ่งการนอนหลับไม่พอเพียงอาจทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน นอกจากนี้การเกายังน่ามาซึ่งการมีแผล 
ถลอกและอาจมีการอักเสบของหนังศีรษะจากการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนตามมาอีกด้วย โรคเหาพบปอย 
ในอายุ ๓-๑๒ ปี เมื่อตรวจดูจะพบไข่เหาและพบตัวเหา และหรือพบไข่เหาที่ยังมีชีวิตอยู่บริเวณโคนผมห่างจาก 
หนังศีรษะประมาณ ๑ ซ.ม. อาจพบผื่นราบลืนี้าเงินปนเทาขนาด ๓-๑๕ มิลลิเมตร เรียก m acular caeru leae  
ที่หนังศีรษะซึ่งเกิดจากลืของ hem oglobin ของเม็ดเลือดแดงที่เปลี่ยนจาก bilirubin เป็น biliverdin จาก 
นี้าย่อยของเหาในบริเวณที่ถูกตัวเหากัด๒

การให้การวินิจฉัย โดยการพบตัวหรือพบไข่เหาที่ยังมีชีวิต ซึ่งลำตัวเหามีขนาด ๑-๓ มิลลิเมตร ตัวเมีย 
อายุ ๑-๓ เดือน ตลอดชีวิตสามารถออกไข่ (nit) ประมาณ ๓๐๐ ฟอง ไข่มีขนาด ๐.๘ X ๐.๓ มิลลิเมตร สีขาว 
ปนเทาติดแน่นกับเส้นผม ซึ่งจะฟ้กเป็นตัวอ่อนในเวลา ๗-๑๐ วัน มีอายุอยู่ประมาณ ๒๓-๓๒ วัน อยู่นอก 
ร่างกายได้นาน ๑-๒ วัน

การรักษาเหา

๑. การดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic approach) ดือให้การดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจน 
สภาพแวดล้อมทั้งที่บ้านและโรงเรียน อีกทั้งการสร้างความเข้าใจอันดืให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนครูและ 
นักเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันน่าไปสู่การแก่ไขปีญหาอย่างดืที่สุด

๒. การดูแลด้านอนามัยและความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว รวมถึงวิธีการทำความสะอาด 
อย่างถูกต้อง เข่น เส้ือผ้า ผ้าเข็ดตัว หมอน ปลอกหมอน หวี และของเล่น ควรทำความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ 
โดยการล้างให้สะอาด ตากแดด หรือการต้มในนี้าเดือดเพื่อฆ่าตัวและไข่



ร) แ  แ  I ลา,ร / (แ๓. การเหการรักษาด้วยยาฆ่าเหา
๓.๑ ๒๕% benzyl b en zo a te  ทาผมทิ้งไว้ ๘-๑๒ ช่ัวโมง ทาซํ้าใน ๑ สัปดาห์ ประสิทธิภาพใน 

การรักษา ๓๐-๕๐%
๓.๒ ๐.๑% gam m a b en zen e  hexachloride lotion ทาทิงไว้ข้ามคืน คลุมด้วยหมวกอาบนำ 

ในต่างประเทศใช้ ๑% gam m a b en zen e  hexachloride sham poo  ฟอกไว้ ๕ นาที แล้วล้างออกได้ผลดี 
แต่ยานี้มีผลต่อระบบประสาท เพิ่มความเสี่ยงในการทำให้เกิดอาการซัก

๓.๓ T rim ethoprim /sulfam ethoxazole (TMP/SMX) มีรายงานตังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ จาก 
การรักษาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนแล้วพบว่าเหาดีฃึ้นโดยใช้ TMP/SMX ๒ ครั้งห่างกัน ๑๐ วัน 
ยา TMP/SMX ทำให้เชื้อแบคทีเรียในลำไล้ของเหาตาย ซึ่งเหาจำเป็นต้องให้แบคทีเรียในลำไล้สร้างไวตามินบี 
ให้เหา เมื่อแบคทีเรียตายเหาจะขาดไวตามินบีจึงทำให้เหาตายด้วย การให้กิน TMP/SMX ครั้งเดียวได้ผลร้อยละ 
๘๓ และล้าให้ร่วมกับการทา ๑% perm ethrin  จะได้ผลดียิ่งชื้นถึงร้อยละ ๙๕ แต่เนื่องจาก TMP/SMX มี 
ผลช้างเคียงหลายอย่าง ทำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและอาจเกิดการแพ้ยาจึงทำให้ไม่เป็นที่นิยมใช้ ให้ใช้เฉพาะ 
ในกรณีที่เหาดื้อยา

๓.๔ ยา ทาalathion เป็นยากลุ่ม o rganophosphate  โดยจับกับ acety lcholine estreare  
และทำให้เหาเกิด spastic paralysis แล้วตาย ในต่างประเทศใช้ในรูปแบบของ lotion ให้ทานาน ๘-๑๒ 

ชั่วโมงแล้วจึงล้างออก ให้ทำซํ้าใน ๗-๙ วัน แต่ในการศึกษาในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ Meinking และคณะพบว่าการ 
ทาเพียง ๒๐ นาทีของ ๐.๕ % ทาalathion lotion ได้ผลดี ฆ่าตัวและไข่ได้ถึงร้อยละ ๙๘ เปรียบเทียบกับ ๑% 
perm ethrin  cream  ซึงได้ผลเพียงร้อยร้อยละ ๕๕

๓.๕ ๕% perm ethrin  ครีม ทาขณะผมแห้ง ท้ิงไว้ ๑๐ นาที แล้วล้างออกได้ผลดี ล้าทาขณะผม 
เปียกจะได้ผลไม่ดีเพราะเหาจะหยุดการหายใจเมื่ออยู่ในนํ้าได้นานถึงครึ่งชั่วโมง การทาซํ้าในอีก ๑ สัปดาห์จะ 
ทำให้ผลการรักษาดีชื้นถึงร้อยละ ๙๕ ในกรณีที่เหาดื้อยาให้ทาทิ้งไว้ข้ามคืน คลุมด้วยหมวกอาบนํ้า หรืออาจ 
ใช้ ๕ % perm ethrin  cream  ruise ทาไว้ ๑๐ นาที แล้วล้างออก แต่ยานี้ไม่มีในประเทศไทย และใน 
ต่างประเทศเริ่มมีการดื้อยานี้แล้ว ในปี ๒๐๐๙ Leb w ohl M. และคณะแนะนำให้ใช้ ทาalathion lotion ทา 
นาน ๓๐ นาที เป็นอันดับแรกเนื่องได้ผลดีถึงร้อยละ ๙๘ และมีการดื้อของ perm ethrin  มากชื้น

การหวีเอาไข่เหาออกทำได้ง่ายชื้นโดยการใช้นี้าล้มสายชูผสมนี้าเท่าตัวหมักเอาไว้ ๑๐ นาที จะทำให้ 
ไข่เหาหลุดออกได้ง่ายชื้นหรือจะใช้ ๘% formic acid ซึ่งเป็นครีมทาผมที่เปียกแล้วล้างออกใน ๑๐ นาที จะ

I ร) 1> ๘ ^ ๖ข่วยเห้หายเรวขน

ลำนักอนามัยมีนโยบายให้ศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการในเรื่องเหาโดยพยาบาลอนามัยโรงเรียน 
จะทำการตรวจค้นหานักเรียนชื้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -  ๖ ที่เป็นเหา ทิ้งเพศขายและหญิงในทุกต้นปีการศึกษา 
และให้การรักษานักเรียนที่เป็นเหา โดยใช้ยา ๒๕% benzyl b en zo a te  ชโลมทั่วศีรษะแล้วหมักทิ้งไว้ ๑ คืน 
ล้างออกตอนเช้าและทาซํ้าใน ๑ สัปดาห์ ซึ่งเป็นวิธีการรักษาตามมาตรฐานของลำนักอนามัย



ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๒ จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษรับผิดขอบในการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
ในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่อยู่ในความรับผิดขอบ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ 

๑.โรงเรียนวัดราชสิงขร จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑,๒๒๘ คน
๒.โรงเรียนวัดลาดบัวขาว จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๓๘๖ คน
จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่ายังมีนักเรียนเป็นเหาจำนวนมากเนื่องจากขาดการดูแลรักษาและ 

ติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบผลข้างเคียงจากการใช้ยา ได้แก่ อาการแสบ คัน ร้อน และเหม็น ทำให้ 
ความร่วมมือในการรักษาน้อยและผลการรักษาไม่คี

๔. สรุปสาระสำคัญของเรื่องและขั้นตอนการดำเนินการ
ภารกิจหนึ่งของศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๒ จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ มีหน้าที่ในการดูแลรักษา 

ป็องกันควบคุมและส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม ซึ่งพบว่าโรค 
เหาเป็นโรคที่พบบ่อยเป็นปิญหาเรื้อรังและยังมีนักเรียนกลับเป็นเหาซํ้าจำนวนมากในโรงเรียนวัดราชสิงขร ผู้ฃอ 
ประเมินในฐานะแพทย์ผู้ดูแลให้บริการ จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดเหาในโรงเรียนวัดราชสิงขรขึ้น 
เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราความซุกของโรคเหา และให้การรักษานักเรียนที่เป็นเหาอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อลดอัตราการกสับเป็นเหาซํ้า และน่าผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการจัดทำโครงการมาเป็นข้อมูลใน 
การพัฒนางานส่งเสริมและป็องกันปิญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคเหา ตลอดจนขยายผลเพื่อวางแผนพัฒนางาน 
ควบคุมป็องกันโรคเหาในเด็กนักเรียนต่อไป ซึ่งจะมีการด้นหานักเรียนที่เป็นเหาทุกสัปดาห์ ให้การรักษาทันที 
เมื่อพบ ให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการใช้ยาฆ่าเหาอย่างถูกต้องเพื่อลดอาการข้างเคียง และเพิ่มความ 
ร่วมมือในการรักษา สร้างอาสาสมัครเพื่อเป็นแกนน่าในการด้นหาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบส่งต่อเมื่อพบ 
นักเรียนที่กลับเป็นเหาซํ้าเพื่อได้รับการรักษาทันทีโดยไม่ต้องรอต้นปีการศึกษาใหม่เหมือนที่ผ่านมา รวมถึงให้ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม 

นิยาม
โรงเรียนปลอดเหาคือโรงเรียนที่เด็กนักเรียนที่ตรวจพบตัวหรือไข่เหาบนหนังศีรษะและเส้นผมได้รับ 

การรักษาอย่างต่อเนื่อง และไม่กลับเป็นเหาซํ้า 
กลุ่มเปา'หมาย
นักเรียนขั้นประถมศึกษาที่ ๑ ถึง ๖ ของโรงเรียนวัดราชสิงขร จำนวน ๑,๒๒๘ คน 
เกณฑ์การคัดเข้า
เด็กนักเรียนทุกคนที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยขอบธรรม 
เกณฑ์การคัดออก
เด็กนักเรียนที่ตรวจพบเหาและมีประวัติแพ้ยา ๒๕% Benzyl b en zo a te



ขั้นตอนการดำเนินการ
๑. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคเหา ความรู้และการปฏิบัติ การซักประวัติและตรวจร่างกาย 

การดูแลสุขภาพเด็กนักเรียน การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคเหาในโรงเรียน
๒. จัดทำโครงการน่าเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ และจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขี้แจง 

วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน
๓. ประสานงานโรงเรียนวัดราชสิงขรเพื่อขอความร่วมมือในการทำโครงการ กำหนดวันเวลา 
๔. จัดทำแนวทางการดำเนินโครงการค้นหาผู้ป่วยและให้การรักษา (ตามแผนผังแสดงขั้นตอน 

การศึกษา)
๔. รวบรวมข้อมูลที่ไค้จากการสำรวจมาวิเคราะห์หาอัตราความชุก และอัตราการกลับเป็นซํ้าฃอง 

การเป็นเหาในเด็กนักเรียน
๖. ประเมินผลและรายงานสรุปผลโครงการ และติดตามกลุ่มป่วยเพื่อให้การรักษาต่อเนื่องและให้ 

ดำแนะน่าในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องต่อไป

วิธีการดำเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล

๑.) วิธีการดำเนินการ
๑.๑ ประสานโรงเรียนเพ ื่อสำรวจจำนวนนักเรียน จัดทำใบยินยอมเข้าร่วมโครงการและ

แบบสอบถามเพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ ประโยซน้ที่คาดว่าจะไค้รับ เพื่อแสดง 
ความยินยอมให้เข้าร่วมโครงการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จะเป็นความลับและน่าเผยแพร่เฉพาะใน 
ส่วนท่ีเป็นผลสรุปของโครงการ

๑.๒ ดำเนินการตรวจเด็กนักเรียน ครั้งท่ี ๑
ตรวจเด็กนักเรียนเพื่อค้นหานักเรียนที่เป็นเหา
รายที่เป็นเหาจะไค้รับการรักษาด้วยยา ๒๔% Benzyl b en zo a te  ตามวิธีมาตรฐานของ

สำนักอนามัย
๑.๓ ดำเนินการตรวจเด็กนักเรียนครั้งที่ ๒

หลังการรักษา ๒ เดือน ตรวจเด็กนักเรียนที่ไค้รับการรักษาเพื่อเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการ 
รักษา การกลับเป็น1ซ้ํา และผลข้างเคียงจากการรักษา

๑.๔ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเหา จัดนิทรรศการ แจกแผ่นพับ รณรงค์ให้มืการตรวจเหา 
ทุกสัปดาห์หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ แจกหวีเสนียดให้นักเรียนที่พบเหา สร้างระบบส่งต่อนักเรียนที่เป็นเหา 
เพื่อให้มืการดูแลต่อเนื่อง โดยอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) ที่ไค้รับการอบรมจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๑๒ จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ



๑ .๕ ดำเนินการตรวจเด็กนักเรียน ครั้งท่ี ๓
หลังการจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างระบบส่งต่อ ๒ เดือน ดำเนินการตรวจเด็กนักเรียนที่ได้รับ 

การรักษาเพื่อเก็บข้อมูลอัตราการกลับเป็นซํ้า ให้การรักษาในรายที่เป็นเหา รวบรวบผลข้างเคียงของการรักษา 
หลังมีการให้ความรู้อย่างถูกต้อง

๒.) การเก็บข้อมูล
- จำนวนนักเรียนที่เป็นเหา เพื่อหาอัตราความซุกของโรคเหา (prevalence rate)
- จำนวนนักเรียนที่ให้การรักษาและประสิทธิภาพของการรักษา (efficiency)
- จำนวนนักเรียนที่กลับเป็นเหาซํ้า (recurrent rate)
- ผลข้างเคียงของการรักษา ก่อนและหลังมีกิจกรรม

๓.) ขั้นตอนการศึกษา

เดือนที่

๑ ๒ ๓ ร) ๕

วิธีดำเนินการ วิธีดำเนินการ วิธีดำเนินการ วิธีดำเนินการ

ร. ตรวจเด็กนักเรียนทุกคน ๑. ตรวจเด็กนักเรียนท่ีได้รับยา ๑. ตรวจเด็กนักเรียนท่ีได้รับยา ๑. ตรวจเด็กนักเรียนท่ีได้รับยา

๒. ให้ยารักษาเหา 
แก1เด็กท่ีเป็นเหา

๒. ให้ยารักษาเหา 
แก่เด็กท่ีเป็นเหาซ้ํา

๒. ให้ยารักษาเหา ๒. เก็บข้อมูลเพ่ือนำไปสรุป
แก1เด็ก,ท่ีเป็นเหา'ซ้ํา วิเคราะห์ผล

๓. จัดกิจกรรม 
๓.๑) ให้ความรู้
๓.๒) จัดนิทรรศการและแผ่นพับ 
๓.๓) จัดตรวจเหาหลังเข้าแถว 

ทุกวันศุกร์ 
๓.๔) แจกหวีเสนียด 
๓.๔) สร้างระบบส่งต่อโดยอสร.

๔. เก็บข้อมูลเพ่ือ 
นำไปวิเคราะห์ผล

๓. จัดกิจกรรม 
๓.๑) ให้ความรู้
๓.๒) จัดนิทรรศการและแผ่นพับ 
๓.๓) จัดตรวจเหาหลังเข้าแถว 

ทุกวันศุกร์ 
๓.๔) แจกหวีเสนียด 
๓.๔) สร้างระบบส่งต่อโดยอสร.

๔. เก็บข้อมูลเพ่ือ 
นำไปวิเคราะห์ผล



๔.) การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์หาอัตราความซุก (prevalence rate) ประสิทธิภาพของการรักษา (efficiency)
และอัตราการกลับเป็นซํ้า (recurrent rate) และผลข้างเคียงของการรักษา

๕. ผู้ร่วมดำเนินการ “ไม่มี”

๖. ส่วนของงานท่ีผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ

ดำเนินโครงการทุกขั้นตอนด้วยตนเองได้แก่ การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
เขียนเนื้อหาข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผล รวบรวมผลสรุปและน่าข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และนำผลที่ได้มาพัฒนาการรักษาและป้องกันโรคเหาในเด็กนักเรียนของศูนย์บริการ 
สาธารณสุข ๑๒ จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ

๗. ผลสำเร็จของงาน

จากการศึกษาพบว่าเด็กนักเรียนทั้งหมด ๑,๒๒๘ ราย พบเป็นเหา ๗๔๙ ราย คิดเป็นอัตราความซุกร้อย 
ละ ๖๒ และการให้การรักษาด้วยยา ๒๔% benzyl b en zo a te  ตามวิธีที่เป็นมาตรฐานของสำนักอนามัย 
พบว่าประสิทธิภาพของการรักษาเท่ากับร้อยละ ๔๔ อาการแทรกซ้อนของการรักษาด้วยยา ๒๔% benzyl 
b en zo a te  ท่ีพบได้แก่ ผ่ืนแดง อาการดัน แสบ ร้อน เหม็น คล่ืนไส้ และเวียนศีรษะ หลังจากให้การรักษาผ่าน 
ไป ๒ เดือนพบนักเรียนกลับเป็นเหาซํ้าจำนวน ๔๔๓ รายอัตราการกลับเป็นซํ้าเท่ากับร้อยละ ๔๖ จากข้อมูลจะ 
เห ็นได ้ว ่าเด ็กน ักเร ียนม ีอ ัตราการกล ับ เป ็น เหาซ ํ้าค ่อนข ้างส ูง ผ ู้ขอประเม ินจ ึงได ้จ ัดก ิจกรรมเพ ิ่ม เต ิม 
นอกเหน ือจากการร ักษาด ้วยยาฆ ่าเหาอย ่างเด ียว ได้แก่การให้ความรู้เร ื่องเหาก่อนให้การรักษา การจัด 
นิทรรศการเรื่องเหาไว้ที่บอร์ดริมทางเดินขึ้นห้องเรียน แจกแผ่นพับให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้อ่านที่บ้าน 
เพิ่มการตรวจด้นหานักเรียนที่เป็นเหาหน้าเสาธงทุกวันศุกร์โดยแกนน่านักเรียนที่ผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะ 
การแจกหวีเสนียดให้นักเรียนที่เป็นเหากลับไปใข้ที่บ้านเพื่อลดปริมาณเหาบนศีรษะ พบว่าหลังจากการจัด 
กิจกรรมเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นจำนวน ๒ คร้ัง ห่างกันครั้งละ ๒ เดือน สามารถลดอัตราความซุกจากร้อยละ 
๖๒ เป็นร้อยละ ๔๔ และ๒๐ ตามลำดับ เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาจากร้อยละ ๔๔ เป็นร้อยละ ๗๙ และ 
๘๑ ตามลำดับ และลดอัตราการกลับเป็นเหาซํ้าจากร้อยละ ๔๔ เป็นร้อยละ ๒๑ และ ๑๙ ตามลำดับ 
รายละเอียดดังแสดงไว้ในตารางที่ ๑



ตารางที่ ๑. แสดงอัตราความชุก ประสิทธิภาพของการรักษา และอัตราการกลับเป็นซํ้า
อัตรา 

ความซุก 
ของโรค 

เหา
(ร้อยละ)

ประสิทธิ 
ภาพของ 
การรักษา 
(ร้อยละ)

อัตรา 
การกลับ 
เป็นซ้ํา 

(ร้อยละ)

อัตรา 
ความซุก 
หลังให้ 

การ 
รักษา 
อย่าง 
เดียว 

(ร้อยละ)

ประสิทธิ 
ภาพของ 
การรักษา 

หลังให้ 
การรักษา 
ร่วมกับมี
กิจกรรมนาน 

๒ เดือน
(ร้อยละ)

อัตราการ 
กลับเป็น 
ซ้ําหลังให้ 
การรักษา 
ร่วมกับมี
กิจกรรมนาน 

๒ เดือน
(ร้อยละ)

อัตรา 
ความซุก 
หลังให้ 

การรักษา 
ร่วมกับมี
กิจกรรมนาน 

๒ เดือน
(ร้อยละ)

ประสิทธิ 
ภาพของ 
การรักษา 

หลังให้ 
การรักษา 
ร่วมกับมี
กิจกรรมนาน 

๔ เดือน
(ร้อยละ)

อัตราการ 
กลับเป็น 
ซ้ําหลังให้ 
การรักษา 
ร่วมกับมี

กิจกรรม 
นาน ๔ เดือน
(ร้อยละ)

ป.๑ ๖๔ ๔๐ (£า๑ ๔๘ ๗๘ ๒๒ เอ๑ ๘0 ๒0
ป.เอ ๖๔ ๔๗ ๔๗ ๔๓ ĉ9๑ ๑ ๙ (ริ)£ร่ึ ๘๓ ๑๗
ป.๓ ๔๘ ๔๖ (SL(aL ๔๐ (SL(aL ๒๓ ๑๙ ๗๘ ๒๒
ป.๔ ๔๙ (£า๑ ๔๙ ๔๖ ๗๗ ๒๓ เอ๔ Cats) ๑๙
ป.๕ ๖๒ ๔๘ ๔๒ ๔๔ ๘๐ ๒๐ ๑๗ ๗๗ ๒๓
ป.๖ ๔๙ ๖ ๐ ๔๐ (SL(aL ๗๙ ๒๑ (9)Cs ๘เอ (ริ)£ร่ึ
เฉล่ีย ๖๒ ๔๔ ๔๖ ๔๔ ๗๙ ๒๑ ๒๐ ĉ9๑ ๑ ๙

จากตารางที่®. พบว่าอัตราความซุกของโรคเหาโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๖๒, ๔๕ และ ๒๐ อัตราการ 
กลับเป็นเหาซํ้าร้อยละ ๔๔, ๒๑ และ ๑๙ แสดงให้เห็นว่าโรคเหายังเป็นปิญหาที่สำคัญและติดต่อกันได้ง่ายใน 
เด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดราชสิงขร

จากการศึกษานักเรียนทั้งหมด ๑,๒๒๘ คน หลังได้รับการรักษาด้วยยา ๗๔๙ คน พบอาการแทรกซ้อน 
ของการรักษาด้วยยา ๒๔% benzyl b en zo a te  จำนวน ๓๐๓ คน คิดเป็นอัตราแพ้ยาร้อยละ ๔๐ อาการที่พบ 
ได้แก่ ผ่ืนแดง อาการคัน แสบ ร้อน เหม็น คล่ืนไส้ และเรียนศีรษะ รายละเอียดดังแสดงไวในตารางที่๒

ตารางที่ ๒. แสดงอาการแทรกซ้อนของการรักษาด้วยยา ๒๔% benzyl benzoate (N= ๓๐๓ คน)

ก่อนมีการจัดกิจกรรม 
(ร้อยละ)

หลังมีการจัดกิจกรรม 
(ร้อยละ)

ผ่ืน แดง ๒๖ ๑๑
ดัน ๓๘ ๑ C"9
แสบ ร้อน ๓๓ ๑ (ริ̂
เหม็น ๑๐๐ ๗๖
คล่ืนไส้ เรียนศีรษะ ๓ ๑

จากตารางที่ ๒. พบว่าอาการแทรกซ้อนของการรักษาด้วยยา ๒๔% benzyl b en zo a te  หลังมีกิจกรรม 
ลดลง ซึ่งเกิดจากการให้ความรู้จากแพทย์และพยาบาลอนามัยโรงเรียน



อภิปรายและสรุปผล

อัตราความซุกโรคเหาในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๑ ถึง ๖ ของโรงเรียนวัดราชสิงขร จำนวน 
๑,๒๒๘ คนเท่ากับร้อยละ ๖๒ ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ อัตราความซุกโรคเหาในเด็กนักเรียนกรุงเทพมหานคร 
โดยกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยประจำปี ๒๕๕๘ ที่ม ีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๓๕ และการศึกษาของ 
อุษาวดี ถาวรและคณะ๑๐ ค่าเฉลี่ยความซุกของโรคเหาในเด็กไทยเท่ากับร้อยละ ๔๒ เนื่องจากเด็กนักเรียน 
โรงเรียนวัดราชสิงขรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน อาศัยอยู่ในขุมซนแออัด ผู้ปกครองมีความรู้น้อย เศรษฐานะและ 
สุขภาพอนามัยไม่ดี จึงมีอัตราความซุกของโรคเหาสูงกว่าเด็กนักเรียนทั่วไป อัตราความซุกของการเป็นเหาใน 
เด็กนักเรียนทั่วประเทศเท่ากับร้อยละ ๔๘.๘ โดยแยกตามภาคได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕๗.๒, ภาคใต้ 
๕๒.๓, ภาคกลาง ๔๔.๑, ภาคเหนือ ๓๖.๖ ตามลำดับ๑๑ สาเหตุอาจเนื่องจากเหาติดต่อกันได้ง่าย โดยเฉพาะใน 
เด็กนักเรียนที่ขอบเล่นกันเป็นกลุ่ม ใข้ฃองไข้ร่วมกัน หรือมีการดูแลสุขภาวะอนามัยไม่เหมาะสม เซ่น ไม่ขอบ 
สระผม รวมถึงเมื่อเป็นแล้วไม่รีบรักษา ไม่รักษาซํ้า อีกทั้งในเด็กบางคนยังปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้ว่าตนเป็นเหา 
เนื่องจากกลัวเพื่อนรังเกียจ

การรักษาด้วยยา ๒๕% benzyl b en zo a te  ด้วยวิธีมาตรฐานของสำนักอนามัย พบว่าประสิทธิภาพ 
ของการรักษาเท่ากับร้อยละ ๕๔ ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาของ คิริวรรณ วนานุกูล๑ ประสิทธิภาพของการ 
รักษาเท่ากับร้อยละ ๕๐ เนื่องจากกลุ่มที่ทำการศึกษาเป็นเด็กนักเรียนในเขตขุมซนเมืองคล้ายกัน หลังการ 
รักษาและการจัดกิจกรรม ๒ เดือนและ ๔ เดือนพบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาจากร้อยละ ๕๔ 
เป็นร้อยละ ๗๙ และ ๘๑ นักเรียนกลับเป็นเหาซํ้าจำนวน ๕๕๓ และ ๒๔๖ ราย คิดเป็นอัตราการกลับเป็น1ซ้ํา 
เท่ากับร้อยละ ๔๕ และ ๒๐ ตามสำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับการสำรวจข้อมูลการกำจัดเหาในโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานครโดยกองกสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๘ พบอัตราการกลับเป็นซํ้าร้อยละ ๕๐ 
และการศึกษาของวีรยุทธ แดนสีแก้ว และคณะ๑๒ พบอัตราการกลับเป็นเหาซํ้าร้อยละ ๔๗ เนื่องจากแม้จะให้ 
การรักษาหายแล้วกิตาม แต่ถ้าเด็กนักเรียนยังไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการดูและสุฃภาพอนามัยของศีรษะให้สะอาดอยู่ 
เสมอกิทำให้กลับเป็นเหาซํ้าได้เซ่นเดิม ดังนั้นจะเห็นว่าการจัดกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยลดอัตราการกลับ 
เป็นซ้ําให้ลดลงได้

จากการศึกษาพบว่าเด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดราชสิงขร ม่อัตราการกลับเป็นเหาซํ้าค่อนข้างสูง แต่ 
หลังจากจัดกิจกรรมโดยการจัดนิทรรศการเรื่องเหา ให้ความรู้เรื่องเหาก่อนให้การรักษา แจกแผ่นพับให้เด็ก 
นักเรียนและผู้ปกครองได้อ่านที่บ้าน เพิ่มการตรวจด้นหานักเรียนที่เป็นเหาหน้าเสาธงทุกวันศุกร์โดยแกนน่า 
นักเรียนที่ผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะ การแจกหวีเสนียดให้นักเรียนที่เป็นเหากลับไปใข้ที่บ้านเพื่อลดปริมาณ 
เหาบนศีรษะ พบว่าหลังจากการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา 
และลดอัตราการกลับเป็นเหาซํ้า สรุปว่าการกำจัดเหาให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีนั้น นอกจากการใข้ยาที่ม่มาตรฐาน 
แล้ว การจัดกิจกรรมให้ความรู้ การจัดนิทรรศการ การแจกแผ่นพับและหวีเสนียด และการตรวจเหาเป็นระยะ 
อย่างต่อเนื่องสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาและลดอัตราการกลับเป็นเหาซํ้าในนักเรียนลงได้ 
ทั้งนี้ประสิทธิภาพของการรักษาเหาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจาก พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู และ 
ตัวนักเรียน โดยการให้ความรู้จากแพทย์และพยาบาลอนามัยโรงเรียนถือเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญใน



การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธในการรักษา และลดอาการ 
ข้างเคียงของยา ซึ่งจะนำมาสู่ความสำเร็จในการควบคุมและป้องกันโรคเหาในเด็กนักเรียนต่อไป

๘. การนำไปใช้ประโยชน์
๘.๑ ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการรักษา แกไขและป้องกัน อย่างต่อเนื่องต่อไป 
๘.๒ สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดอบรมขยายเครือข่ายเฝืาระวังหรือพัฒนา 

แนวทางในการเฝืาระวังและควบคุมโรคต่อไป

๙. ความยุ่งยาก ป้ญหา อุปสรรคในการดำเนินการ
๙.๑ ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการรักษา 
๙.๒ เด็กนักเรียนหยุดเรียนในวันที่ทำการศึกษา
๙.๓ เกิดผลข้างเคียงจากยาขณะทำการรักษา เข่น เหม็น คัน แสบ ร้อน ทำให้นักเรียนบางคนต้องสระผม 

ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด

๑๐. ข้อเสนอแนะ
๑๐.๑ ควรมีการสร้างแกนนำในการกำจัดเหาเพื่อการด้นหานักเรียนที่เป็นเหาอย่างต่อเนื่องและสร้าง 

เครือข่ายระบบการส่งต่อเพื่อการรักษาอย่างที่รวดเร็วและถูกต้องต่อไป

๑๐.๒ นำข้อมูลที่ได้เสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัยเพื่อปรับปรุงแนวทางการดูแลโรคเหา



ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงขื่อ.............. ..........................................
(นางพรรณพร ศรีเจริญสำขำ)

นายแพทย์ขำนาญการ (ด้านเวซกรรมป้องกน)

ผู้ฃอรับการประเมิน

ไต้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

ลงขื่อ........โโ^ไ^???^........................
( เนายวงว้ฒน ส์วล้กบถ5  )

’ ร'องผอานวยการ’สร'นกอนามิย 
ตำแหน่ง...โ....".... ...............................

ๆ' i  เนย. Jaft#
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการตำเนินการ)

- 0ลงซอ............. ..โ^... ..( (นายขวนหรท่ีรนาค)
ผู้อาน่วย์การล้านทอนิามย 

ตำแหน่ง..โ...................... .............- ๔ เ̂ ย. 1̂ น)
)



๑. ศิริวรรณ วนานุกูล, บรรณาธิการ. ตำราโรคผิวหนังเด็ก เล่ม ๑, กรุงเทพฯ: บริษัทโฮลิสติกพับลิซ 
ชิ่งจำกัด; ๒๕๔๗. หน้า ๑๑-๙.

๒. ปริยา กุลละวณิชย์, บรรณาธิการ. ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติ, กรุงเทพฯ: บริษัทโฮลิสติกพับ 
ลิซชิ่งจำกัด; ๒๕๔๐. หน้า ๑๒๘-๓๖.

๓. อภิชาติ คิวยาธร, กนกวลัย กุลทนันทร์, บรรณาธิการ. โรคผิวหนังที่ต้องรู้สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป, 
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์หมอซาวบ้าน; ๒๕๔๖. หน้า ๘๙-๙๓.

๔. พรเทพ เทียนลิวากุล, บรรณาธิการ. โรคผิวหนัง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย; ๒๔๔๑.

๔. รังสรรค์ ปญญาธัญญะ,บรรณาธิการ. โรคติดเชื้อผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย, กรุงเทพฯ:
เรือนแก้วการพิมพ์; ๒๔๓๖.

๖. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. 
พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; ๒๔๔๓. หน้า ๙๑.

๗. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์คิลป, บรรณาธิการ. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม ๔. กรุงเทพฯ: โครงการ 
คลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๔๓๓.

๘. World Health Organization. Surveillance of derm atologic d isease in th e  WHO 
W estern Pacific Region. C om m un Dis เทte ll ๒๐๐๒;๒๖:๔๔๑-๔.

๙. Klaus Wolff, Richard Allen Johnson  and Dick Suurm ond. Fitzpatrick’s Color Atlas & 
Synopsis of Clinical Derm atology (๔'th edition), New York: McGraw-Hill; ๒๐๐๔.

๑ ๐ .อุษาวดี ถาวระ, ประคอง พันธ์อุไร, อนุสรณ์ มาลัยนวล, จิตติ จันทร์แสง. ภาวการณ์เป็นเหาชอง 
เด็กนักเรียนในภาคต่างๆชองประเทศไทย. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๔๓๑ว ๓๐ซ 
๗๔-๘๒.

๑ ๑ .ประคอง พันธ์อุไร, อาวดี ถาวระ, ภูวนาท อินทรอุดม. การเป็นเหาในเด็กนักเรียนซนบท. วารสาร 
วิทยาสาสตร์การแพทย์ ๒๔๒๖ว๑๐๑-๖.

๑๒.วีรยุทธ แดนสีแก้ว, วิชิต พิพิธกุล, จิราภา เข็มพิลา, กัญญา จิระรัตน้โพธชัย. การรักษาเหาด้วย 
๒๔% benzyl b en zo a te  กับ ๑% gam m a b en zen e  hexachloride. ศรีนครินทร์เวชสาร 
๒๔๓๙;๑๑:๒๑-๖.



ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ของ นางพรรณพร ศรีเจริญล่ําซำ

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(ตำแหน่งเลขที่ ศบส. (๑๒)๒) หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานบริการสุขภาพ

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๒ จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ สำนักอนามัย

เร่ือง โครงการพัฒนาเครือข่ายและสร้างแกนนำในการกำจัดเหาอย่างยั่งยืน
หลักการและเหตุผล

โรคเหาเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กนักเรียน ซึ่งโดยทั่วไปจะทราบกันด็ว่าเป็นโรคที่น่ารังเกียจ และจะทำ 
ให้คันหนังศีรษะ โดยมากจะพบที่โรงเรียน ที่บ้าน ตลอดถึงชุมซนต่าง  ๆ จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข 
พบว่าโรคเหาเป็นป้ญหาที่ยังพบอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ เมื่อเหาดูดเลือดของคนเป็นอาหารจะทำ 
ให้อาการคัน เกิดความระคายเคืองและรำคาญ หรืออาจทำให้เกิดผื่นและแผลที่หนังศีรษะร่วมด้วย การเกาอาจ 
ทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนตามมา

เหาที่ศีรษะเกิดจาก Pedicuius humonus var. capitis เป็นแมลงมีฃา ๓ คู่ เจริญเติบโตด้วยการดูด 
เลือดจากหนังศีรษะ ทำให้เกิดอาการคันศีรษะ ในผู้ป่วยบางรายอาจคันมากจนทำให้นอนหลับไม่เพียงพอทำให้ 
สมาธิในการเรียนไม่ด็ การติดต่อจากการสัมผัสหรือใช้สิ่งของเซ่น หวี หมวก หมอนร่วมกัน หรือมีกิจกรรมที่ 
ต้องทำร่วมกัน จึงทำให้ติดกันได้ง่ายในโรงเรียน นอกจากนี้การเป็นเหาทำให้เด็กรู้สึกกังวล เป็นปมด้อย เพ่ือน 
ไม่อยากอยู่ใกล้ และในบางโรงเรียนให้หยุดเรียนจนกว่าจะได้รับการรักษาจนหาย

จากแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (๒๕๕๒ -  ๒๕๕๕) ซึ่งเป็น 
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในเซิงรุก มี 
กลยุทธ์หลักด้านส่งเสริมให้ประซาซนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ด็และการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
อย่างทั่วถึง

จากการที่ผู้ฃอประเมินได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดเหา โดยการตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัด 
ราชสิงขรซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของงานอนามัยโรงเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๒ จันทร์ 
เที่ยง เนตรวิเศษ จำนวน ๑,๒๒๘ คน พบอัตราความชุกของโรคเหาโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๖๒ และอัตรา 
การกลับเป็นเหาซํ้าร้อยละ ๔๖ หลังจากเพิ่มกิจกรรมเซิงรุกที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคเหาในเด็กนักเรียน ได้แก่ 
การให้ความรู้ในการป้องกันโรคเหา การรณรงค์ป้องกันอย่างต่อเนื่อง สามารถลดอัตราความชุกและอัตราการ 
กลับเป็นซํ้าได้เหลือร้อยละ ๒๑ และ ๑๙ ตามสำคับ ผลเสึยจากการเป็นโรคเหาของเด็กนักเรียนและการสร้าง



แกนนำในการกำจัดเหาเพื่อการค้นหานักเรียนที่เป็นเหาอย่างต่อเนื่องและการสร้างเครือข่ายระบบ การส่งต่อ 
เพื่อการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเป็นเหาและการกลับเป็นซํ้า

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. พัฒนาเครือข่ายและสร้างแกนนำในการกำจัดเหา เพื่อลดอัตราการเป็นเหาและการกลับเป็นซํ้า 
๒. สร้างเครือข่ายระบบการส่งต่อเพื่อให้ผู้ป่วยไค้รับการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป

กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ

เพื่อให้การบริการเซิงรุกของงานอนามัยโรงเรียนของศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๒ จันทร์เที่ยง 
เนตรวิเศษ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้ขอประเมินจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อและสร้างแกนนำใน 
การกำจัดเหาอย่างยั่งยืน โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. จัดทำโครงการขออนุมัติผู้อำนวยการศูนย์ฯ

๒. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผน

๓. เตรียมข้อมูลความรู้เพื่อการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
๓.๑ ความรู้เกี่ยวกับโรคเหา 
๓.๒ การรักษาและวิธีการลดอาการข้างเคียงจากยา 
๓.๓ การสอนเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพที่เหมาะสม 
๓.๔ความสำคัญของการค้นหา ป็องกัน และรักษาอย่างต่อเนื่อง

๔. จัดโครงการการพัฒนาเครือข่ายและสร้างแกนนำในการกำจัดเหาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 
๔.๑. การพัฒนาและสร้างแกนนำในการกำจัดเหาอย่างยั่งยืน

๔.๑.๑. จัดทำหลักสูตรการอบรมสร้างแกนนำในการกำจัดเหาสำหรับนักเรียนจำนวน ๑ วัน 
(๖ ช่ัวโมง) (เอกสารแสดงในภาคผนวก ๑)

๔.๑.๒ รับสมัครแกนนำในการกำจัดเหา โดยลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อดัดเลือกผู้ที่มีคะแนน 
มากที่สุดอันดับที่ ๑ และ ๒ เป็นแกนนำของแต่ละระดับขั้น 

๔.๑.๓ อบรมแกนนำตามหลักสูตร
๔.๑.๔ ประชุมแกนนำ เพื่อดำเนินการตรวจหานักเรียนที่เป็นเหา 

๔.๒. การพัฒนาและสร้างเครือข่ายการส่งต่อ
๔.๒.๑ จัดทำหลักสูตรการอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคเหาในเด็กนักเรียนสำหรับ 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ระยะเวลาการอบรมทั้งหมด ๔ ช่ัวโมง (เอกสารแสดงในภาคผนวก ๒)



๔.๒.๒ อบรมเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองตามหลักสูตร
๔.๒.๓ ประชุมเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู 

พยาบาล เพื่อดำเนินการส่งต่อตามแผนผังที่กำหบดดังนี้

๔. วิเคราะห์และประเมินผลการจัดโครงการ หลังการจัดโครงการแล้วเสร็จนาน ๖ เดือน ประเมินผล 
โดยการสำรวจหาจำนวนนักเรียนที่กลับเป็นเหาขี้า

ประโยขบที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียบที่เป็นเหาได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
๒. นักเรียนเป็นเหาน้อยลง

ตัวขี้วัดความสำเร็จ
๑. มีแกนนำและเครือข่ายส่งต่อนักเรียนที่เป็นเหา
๒. อัตราเฉลี่ยการกลับเป็นขี้าในระยะเวลา ๔ เดือนลดลงน้อยกว่าร้อยละ ๑๔

ลง?อ...........  .ร!!̂;..'........................
(นางพรรณพร ศรีเจริญสำขำ)

บายแพทย์ขำนาญการ (ด้านเวชกรรมน้องกน)

ผัขอรับการประเมิน- {Uf ย. bib®



หลักสูตรแกอบรมการพัฒนาและสร้างแกนนำในการกำจัดเหาอย่างยั่งยืน 

เร่ือง การควบคุมและป้องกันโรคเหาในเด็กนักเรียน 

๑. ระยะเวลาการอบรม ท้ังหมด ๑ วัน (๖ ช่ัวโมง)

๒. ประกอบด้วย หัวข้อเนื้อหาวิชาการเซิงปฏิบัติการจัดเป็นหัวข้อการจัดการเรียนรู้จำนวน ๗ 
หัวข้อ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ตารางการจัดกิจกรรมการสร้างแกนนำในการกำจัดเหาสำหรับนักเรียน

เนื้อหาหลักสูตร การจัดการอบรม ระยะเวลา
๑. โรคเหาคืออะไร การบรรยาย ๑ ช่ัวโมง
๒. สาเหตุของโรคเหา การบรรยาย ๐.๔ ช่ัวโมง
๓. การรักษาและป้องกัน การบรรยาย ๑ ช่ัวโมง
๔. ผลเสียของโรคเหา การบรรยาย ๐.๔ ช่ัวโมง
๕. ความสำคัญของแกนนำในการควบคุมป้องกันโรคเหา การบรรยาย, การสาธิต, การปฏิบัติ ๑ ช่ัวโมง
๖. การจัดประสบการณ์เรียนรู้ การบรรยาย, ศึกษากรณีตัวอย่าง ๐.๔ ช่ัวโมง
๗. การรับสมัครและคัดเสือกแกนนำ การปฏิบัติ ๑.๔ ช่ัวโมง



หลักสูตร'ฝืกอบรมการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการส่งต่อ 

เรื่องการ{เองกันและควบคุมโรคเหาในเด็กนักเรียนสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

๑. ระยะเวลาการอบรม ท้ังหมด ๑วัน ( ๔ ช่ัวโมง)

๒. ประกอบด้วย หัวข้อเนื้อหาวิชาการเซิงปฏิบัติการ จัดเป็นหัวข้อการจัดการเรียนรู้ 
จำนวน ๔ หัวข้อ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

เน้ือหาหลักสูตร การจัดการอบรม ระยะเวลา
๑ .  โรคเหาและสาเหตุ การบรรยาย ๐ .๔ ช่ัวโมง
๒. การรักษาและ{องกันโรคเหา การบรรยาย ๐ .๔ ช่ัวโมง
๓. ผลเสียของโรคเหา การบรรยาย ๑ ช่ัวโมง
๔. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่บ้าน 

ในการ{องกันโรคเหา
การบรรยาย, การสาธิต ๒ ช่ัวโมง


